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SPORTSPLAN OFK 2019 

DIFFERENSIERING & HOSPITERING 

1. Differensiering 
Differensiering handler om hvordan vi kan dele inn treningsgruppen og tilpasse treningen til 
den enkelte spilleren for å gi han eller hun utfordringer og mestring ut fra sitt eget 
ferdighetsnivå. 
 
Alle trenger ikke å gjøre det samme på trening. Når vi driver med pasningstrening, kan vi 
variere avstand og pasningstype etter de ulike spillernes erfaring og nivå. Vi kan organisere 3 
øvelser med ulik vanskelighetsgrad og fordele spillerne ut fra hva de har mest behov for. 
 
Differensiering handler ikke først og fremst om å dele gruppen inn i «de gode» og «de 
mindre gode». Fotballferdighet er sammensatt, og spillerne kan ha ulike styrker: Noen er 
hurtige, andre taklingssterke, andre igjen kan være tekniske med ball eller ha stor 
arbeidskapasitet. Laget har bruk for ulike typer! 
 
Differensiering vil si å ta utgangspunkt i den enkeltes styrker og/eller svakheter og å lete 
etter måter å organisere treningen på som er gunstig både for den enkelte og for laget. 
Differensiering er å individualisere treningen innenfor rammen av laget.  
 
NFF sin mal for hvordan treneren kan organisere økta slik at alle føler seg «hjemme», men får 
ulik påvirkning ser slik ut: 

• «Sjef over ballen»: Alle er sammen. 
• Spille med og mot: Del spillerne inn i tre ferdighetsnivåer. Det ideelle er at spillerne 

over tid spiller:  

-1/3 av tiden med og mot dem som er på samme nivå 

-1/3 av tiden med og mot dem som har kommet lenger. 

-1/3 av tiden med og mot dem som ikke har kommet så langt. 

 Tilpasset smålagsspill: 

- Smålagsspillet må være tilpasset ferdighetsnivået. 
- Organiser smålagsspillet etter spillernes nivå. 
- Organiser smålagsspillet slik at alle lagene er jevnbyrdige. 
 

• Scoringstrening: Differensier i 3 grupper med ulik vanskelighetsgrad når det gjelder rom og 
tid.  

Faste løsninger på differensiering der de samme utvalgte spillerne alltid er sammen, er 
seleksjonspraksis. Det skal ikke forekomme i Oltedal Fotballklubb.  
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2. Hospitering 
Hospitering forekommer der det er helt synlig at en spiller trenger dette for å få gode nok 
utfordringer. Dette gjelder spillere som er villig til å ofre/forsake mye for å bli gode og som vil 
mest. Sportslig leder og treneren på det laget det skal hospiteres til bestemmer hvem som 
får hospitere. Dette gjøres i samråd med treneren til det laget det skal hospiteres fra, men 
det er sportslig leder og treneren til det laget det skal hospiteres til som tar den endelige 
avgjørelsen.  
 
Foresatte til hospitanten og hospitanten selv skal være involvert i prosessen. Begge lags 
foresatte skal være informert om hospiteringen. 
 
Hospitering skal skje fra 10-årsalderen. I spesielle tilfeller avgjør klubben om spillere skal 
hospitere før 10 år. 
 
Sportslig leder avgjør hospitering.  
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Hospitering 

Hospitering er et eksempel på differensiering der spillere i perioder får trene og spille 
på lag på høyere årstrinn, i tillegg til sitt opprinnelige lag. Å sette en aldersgrense for 
hospitering er vanskelig. I noen klubber må spillerne bidra oppover for at det skal bli 
nok spillere til å stille lag på trinnet(ene) over. I andre klubber er det rett og slett 
naturlig at alle spillerne får lov til å være med på den aktiviteten som er på banen, 
samme hvor unge eller gamle de er! 
 
Flytsoneprinsippet, og hvor moden spilleren, miljøet og foreldrene er for «å tåle 
hospiteringen», er avgjørende når spillere får lov til å prøve seg på høyere nivåer. På 
generelt grunnlag anbefaler vi ikke hospitering før barna er 10 år. 
 
Gode hospiteringsordninger er et viktig virkemiddel for læring generelt og 
mesterlæring spesielt. Det kan imidlertid være en kime til konflikt, der spillerne – 
unødvendig – kommer i konflikt med sitt alderslag, og det kan skape konflikt mellom 
trenere. Hospiteringsordninger bør håndteres av klubben – gjennom en «uhildet» 
trenerkoordinator eller spillerutvikler.  Igjen er samarbeid, planlegging på forhånd og 
god kommunikasjon avgjørende. 
 
Skal spillerne trives når de trener sammen med et eldre årstrinn, er flytsonemodellen 
på og utenfor banen avgjørende. At spilleren gjenkjenner fotballfaglige temaer, er 
viktig for å skape trygghet på treningsfeltet. Så presses spilleren i rom og tid blant 
spillere som har kommet lenger. Spilleren blir utfordret. Vellykkede 
hospiteringsordninger krever fotballfaglig samkjøring mellom årstrinn. 
 
Ofte ser vi at yngre spillere møter nye temaer «uforberedt» i et nytt miljø. De blir 
plassert i uvante roller, blir satt i «mur» eller i shadow-trening når det eldre laget 
gjennom ukesyklusen forbereder seg til kamp. Det gir ikke utvikling! 
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Eksempel på hospiteringsordning I klubb: 
 
(A) = spillerens trener (i ordinær gruppe)  
(B) = trener i treningsgruppen hvor hospitering er aktuelt  
(C) = spillerutvikler (og/eller annen sportslig ansvarlig sentralt i klubben)  
 
1. Hospitering bør initieres av (A). Det er hun/han som kjenner spilleren best og som 
skal se behovet for ekstra utfordringer.  
 
2. (A) kontakter(B) og (C), og disse må finne treningsøkt(er) som passer best.  
 
3. (A) og eventuelt (C) snakker med aktuell spiller om hospiteringen for å understreke 
konsekvensene av dette. Spilleren selv må få valgmuligheten. Foreldre/foresatte skal 
involveres. For jentespillere kan det vurderes om de også kan hospitere blant 
guttene.  
 
4. Hospitant tas i mot og presenteres for spillergruppen. Det er viktig å forklare at 
hospitanten skal være med under gitte aktiviteter (trening og kamp) og behandles slik 
som de andre.  
 
5. Hospiteringen evalueres kontinuerlig (det avholdes jevnlige trenermøter for jenter 
og gutter hvor dette er et fast punkt på agendaen):  
a. (B) og (C) vurderer om spilleren er i flytsonen eller ikke. Likeledes om hospitanten 
glir inn i det sosiale miljøet.  
b. (A) og (C) vurderer om ekstratreningen gir for stor treningsbelastning totalt sett.  
c. Dersom hospitanten holder et ferdighetsnivå på linje med de beste i aldersklassen 
må (A), (B) og (C) diskutere hvorvidt hospitanten bør flyttes opp på permanent basis.  
 
6. Hospiteringsavtalene bestemmes og evalueres i jevnlige trenermøter. 
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